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Warunki gwarancji

1. Wstęp

Gwarancja obejmuje produkty Lupus.eu montowane i użytkowane zgodnie z instrukcjami Lupus.eu oraz z ich 
przeznaczeniem. Udzielana jest na 2 lata od dnia zakupu. Gwarancją objęte są wszystkie  wady ukryte  
materiałów wykorzystanych do produkcji elementów, a także 
w wyrobie, które nie zostały wychwycone w zaostrzonej kontroli jakościowej na różnych etapach produkcji.  

2. Zgłoszenie reklamacji

Podstawą do zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu towaru oraz pisemne zgłoszenie reklamacji wraz z 
dokumentacją fotograficzną. Widoczne wady jakościowe należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu,

3. Postępowanie przy uznaniu reklamacji

W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony w zależności od rodzaju wady 

jaką posiada lub decyzji producenta w najkrótszym możliwym terminie wynikającym z technologii produkcji 

jak nowe zamówienie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji produktu, którego producent  nie  

posiada w swojej aktualnej ofercie, klient ma możliwość wyboru produktu z aktualnej oferty i w zbliżonej    

cenie do reklamowanego.

4. Odpowiedzialność producenta

Odpowiedzialność producenta ogranicza się do wartości wyrobu. Lupus.eu nie ponosi kosztów związanych 
z obróbką, transportem, montażem i wymianą elementów reklamowanych. Przesyłkę po dostarczeniu   
należy sprawdzić w obecności kuriera. 

5. Reklamacja sporna

W przypadku spornych reklamacji Lupus.eu może zażądać dostarczenia reklamowanego elementu do 

siedziby producenta w celu przeprowadzenia na nim testów i badań laboratoryjnych. Element taki 

zostanie poddany skrajnym działaniom czynników atmosferycznych, termicznych i 

Może on zostać nieodwracalnie uszkodzony. W przypadku reklamacji bezpodstawnej nowy element 

może zostać wyprodukowany i wysłany tylko na koszt klienta.

6. Gwarancją nie są objęte :

1. Uszkodzenia powstałe podczas użytkowania lub montażu niezgodne z instrukcją producenta.
2. Uszkodzenia powstałe w transporcie własnym klienta lub przez niego wynajętym.
3. Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego składowania.
4. Uszkodzenia wskazujące na wpływ nadmiernej wilgoci (np. spęczniała płyta).
5. Uszkodzenia wskazujące na działanie nadmiernej temperatury.

nie należy poddawać produktu dalszej obróbce - montażowi. 

wyrobu, licząc od daty uznania reklamacji. Wszelkie zmiany w wymiarach lub wybarwieniu będą traktowane 

mechanicznych.
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6.   Uszkodzenia mechaniczne typu rysy, obicia, wgniecenia powstałe nie z winy producenta.
7.   Uszkodzenie powstałe wskutek pracy niesprawnego sprzętu AGD lub jego niewłaściwej instalacji.
8.   Uszkodzenia wynikające z nadmiernego obciążenia konstrukcji mebli.
9.   Samodzielne przeróbki konstrukcji lub powierzchni wyrobów. 
10.Różnice w wybarwieniu i intensywności patyny, którą pokryte są fronty. Fronty patynowane mogą się 

różnic między sobą. Patyna nakładana jest ręcznie, dlatego też niemożliwa jest pełna powtarzalność 
wzorów. Fronty te wymagają także zwiększonej ostrożności przy przechowywaniu i montażu.

11.Tolerancja wymiarów +/- 1mm na długości i wysokości elementu.
12.Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji lub użycia niewłaściwych środków do 

pielęgnacji.
13.Uszkodzenia powstałe na skutek intensywnego czyszczenia (np. zmatowienia powierzchni połyskowej 

lub nadmiernego wypolerowania).
14.Efekty naturalnego starzenia sie frontów lakierowanych. Do czynników powodujących przyspieszenie 

starzenia należą między innymi: promieniowanie UV pochodzące od światła dziennego i sztucznego 
(niektóre typy żarówek i świetlówek), podwyższona temperatura, opary kuchenne, nieprawidłowy 
sposób mycia i pielęgnacji.

15.Wyroby sprzedawane jako 2. gatunek z rabatem.
16.Wyroby użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem.

7. Postanowienia końcowe

Wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania wyrobu, jego niewłaściwej 
obsługi i konserwacji oraz transportu i innych przyczyn niespowodowanych przez producenta mogą 
być usunięte tylko na koszt klienta.

Gwarancja i instrukcje dostępne są dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej 
producenta: .www.lupus.eu
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